
Posudek na bakalářskou práci Veroniky Novákové "Organizační kultura a její vliv 
činnost organizace". 

Posuzovaná práce se zabývá problematikou organizační kultury. Cílem práce je: 

1. teoretické vymezení organizační kultury a jejich souvislostí i dopadů na organizaci 

ajejí zaměstnance 

2. využití konceptů, definovaných v teoretické části, v empirické studii zaměřené na 

hodnotovou orientaci, spokojenost a fluktuační tendenci zaměstnanců ve dvou 

zdravotnických zařízeních 

Práce je v teoretické části dobře strukturovaná a zahrnuje v podstatě vše důležité 

z hlediska pohledu na kulturu i její funkci v organizaci. Autorka popisuje nejen jednotlivé 

prvky organizační kultury a jejich funkci, ale věnuje se i přehledu typologií organizačních 

kultur. V tomto přehledu trochu postrádám typologii R. E. Quinna a K.S. Camerona, ze které 

vychází i v práci citovaný Gert Hofstede. Dobře lze hodnotit krátké subkapitolky (7.1.-7.5.) 

věnované vlivům různých faktorů na utváření organizační kultury (zakladatelé organizace, 

externí prostředí, profese, velikost a délka existence organizace, etc.) i kapitolu 8. věnovanou 

vztahu organizační kultury a jednotlivce. Zajímavá je i diskuze o možnostech kvantitativní i 

kvalitativní diagnostiky organizační kultury v kapitole 10. 

V empirické části se autorka snažila promítnout teoretické poznatky o organizační kultuře 

do empirické studie při srovnání dvou nemocnic s akcentem na vliv sdílených hodnot na 

spokojenost a fluktuační tendenci. Popis nemocnic i vzorků považuji za postačující, méně 

jsem spokojen s analýzou dat. Autorka nešla příliš nad prostý popis sloupcových grafů. 

Zasvěcený čtenář by též uvítal také nějaká konkrétní čísla, tabulky, aby nemusel odečítat 

hodnoty ze sloupkových grafu, popřípadě výsledky t-testů, etc. Pro přehlednost textu by 

konkrétní čísla mohl.qAvořit přílohu práce. 

Nicméně lze konstatovat, že základní cíle empirické studie autorka dosáhla a více méně 

verifikovala i svou apriori neformulovanou hypotézu - o vlivu organizační kultury na 

fluktuaci. 

Celkové hodnocení 
Teoretickou část lze hodnotit kladně, snad je jen možné konstatovat, že autorka užívá 

hodně opakované citací (cožje patrně u těchto prací běžné). Za méně zdařilou považuji tu část 

práce, která se věnuje empirické studii. 



Přes menší výhrady hodnotím celkově pozitivně a jsem přesvědčen, že výsledky práce 

dosahují požadavky na závěrečnou práci v rámci bakalářského studia. Doporučuji práci 

k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře až výborně dle výsledku obhajoby. 
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